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ത യതി : 02/03/2022  
 

സർക്കുലർ 

 

വിഷയം       : എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റ ്പ് വർത്തനങ്ങളുപെ വിലയിര്ുത്തൽ സം ന്ധിച്ച ്

സൂചന         : 17/DGE/HSE/NSS/2022, ത യതി 16/02/2022 

 

സൂചന സർക്കുലറിപന്റ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ തൊപെ പകൊെുത്തിര്ിക്കുന്ന ത യതികളിൽ 
ജില്ലൊതലത്തിൽ തിര്പെെുക്കുന്ന ബകപ്രത്തിൽ വച്ച് ബ ൊണിറ്ററിംഗ് നെക്കുന്നതൊണ്. സൂചന 
സർക്കുലറിൽ  ര്ൊ ർശിച്ചിര്ിക്കുന്ന ര്ജിസ്റ്ററുകളും അനു ന്ധ ബര്ഖകളു ൊയി ബപ് ൊപ്ഗൊം 
ഓഫീസർ ൊർ ബ ൊണിറ്ററിംഗ് ബകപ്രങ്ങളിൽ എത്തിബച്ചബര്ണ്ടതൊണ.് ബവൊളന്റിയർ വർക്്ക 
ഡയറികൾ എൻബറൊൾപ ൻറ് ര്ജിസ്റ്ററിപല സീര്ിയൽ നമ്പറുകൾ അനുസര്ിച്ച് നിശ്ചിത 
എണ്ണം ബ ൊണിറ്ററിംഗിന് ഹൊജര്ൊക്കണം. സീര്ിയൽ നമ്പറുകൾ ബ ൊണിറ്ററിംഗിപന്റ 
തബലദ്ിവസം ഉച്ചയ്ക്കുബശഷം ബപ് ൊപ്ഗൊം ഓഫീസർ ൊർക്്ക അതൊത് ജില്ലൊകൺവീനർ ൊർ 
നൽകുന്നതൊണ.് പ് ബഫൊർ  II പന്റ ബകൊപ്പി ജില്ലൊ കൺവീനർ ജില്ലൊതല ബഡൊകയുപ ന്റൊയി 
സ്പൈറൽ സ്പ ൻഡ് പചയ്്ത്് 16 /03 /2022 നു  ുൻ ൊയി ബപ് ൊപ്ഗൊം ബകൊ-ഓർഡിബനറ്റർക്്ക 
സ ർപ്പിബക്കണ്ടതൊണ.്  

 

ബ ൊണിറ്ററിംഗ് ബകപ്രങ്ങളിൽ ര്ജിസ്റ്ററുകളും റിക്കൊർഡുകളും ജില്ലൊ/റ ജിയണൽ 
കൺവീനർ ൊർ റൊൻഡം ര് തിയിൽ  ര്ിബശൊധിബക്കണ്ടതൊണ.്  

 

നിശ്ചിത പ് വർത്തനങ്ങൾ  ൂർത്തിയൊക്കൊത്തബതൊ, ബര്ഖകൾ  ൂർണ്ണ ല്ലൊത്തബതൊ 
ആയ യൂണിറ്റുകളുപെ പ് ബഫൊർ കൾ സവീകര്ിബക്കണ്ടതില്ല. ബ ൊണിറ്ററിംഗ് ബര്ഖകൾ 
സവീകര്ിച്ചിട്ടില്ലൊത്ത യൂണിറ്റുകളുപെ വിവര്ങ്ങളും സവീകര്ിക്കൊത്തതിപന്റ കൊര്ണവും ജില്ലൊ 
കൺവീനർ ൊർ ബ ൊണിറ്ററിംഗിന് ബശഷം ര്ണ്ടു ദ്ിവസത്തിനകം എൻ.എസ്.എസ് പസല്ലിൽ 
അറിയിബക്കണ്ടതൊണ.് 

mailto:dhsensskerala@gmail.com


 

 

മ ോണിറ്ററിിംഗ് മേന്ദ്രങ്ങൾ   

 

ദക്ഷിണമ ഖലോ  

Sl.No: ജില്ലോ    മ ോണിറ്ററിിംഗ് 
മേന്ദ്രിം         

തീയതി  
 

1. തിര്ുവനത ുര്ം 
SMVHSS 
തിര്ുവനന്ത ുര്ം       

11 /03 /2022  
 

2. പകൊല്ലം 
പസന്റ് 
പ്ഗിബഗൊറിബയൊസ് HSS 
പകൊട്ടൊര്ക്കര്   

10 /03 /2022  
 

3.  ത്തനംതിട്ട 
കൊബതൊലിബക്കറ്്റ HSS 
 ത്തനംതിട്ട      

05 /03 /2022  
 

4. ആലപ്പുെ     ഗവ :  ുഹമ്മദ്ൻസ് 
BHSS ആലപ്പുെ         

04/03 /2022  
 

5. ബകൊട്ടയം     
ബവക്കർ 
പ ബമ്മൊറിയൽ GHSS 
ബകൊട്ടയം 

10 /03 /2022 

 

 ധ്യമ ഖലോ  

6. ഇെുക്കി   ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.എസ് 
കട്ടപ്പന 

09 /03 /2022  
 

7. 
എറണൊകുളം    

 
ജി. ി.എച്ച.്എസ്.എസ് 
ആലുവ 

04/03 /2022  
 

8. തൃശൂർ 

 ൊർബത്തൊ ൊ ബഗൾസ് 
എച്ച.്എസ്.എസ്.എസ് 
തൃശൂർ  

 

15 /03 /2022  
 

9.  ൊലക്കൊെ്     

ഗവ: ബ ൊയൻസ് ബഗൾസ് 
എച്ച.്എസ്.എസ് 
 ൊലക്കൊെ്  

 

09/03 /2022  
 

10.  ലപ്പുറം ഈസ്റ്റ്   
എച്ച.്എം.എച്ച.്എസ്.എസ്. 
തുറയ്കക്ൽ  

 
10 /03 /2022 

 



       

 

 

ഉത്തരമ ഖലോ 

 

11. 
 ലപ്പുറം പവസ്റ്റ ്

 
GRHSS ബകൊട്ടക്കൽ 
 ലപ്പുറം 10/03/2022 

12. ബകൊെിബക്കൊെ് 
ബനൊർത്ത്    

JDT ഇസ്്ലൊം HSS 
പവള്ളി ൊെ് കുന്്ന 

14/03/2022 
13. 

ബകൊെിബക്കൊെ് 
സൗത്ത ്
 

14. വയനൊെ് SKMJHSS കൽപ്പറ്റ 14/03 /2022  
 

15. കണ്ണൂർ 
പസന്റ് സ്പ ക്കിൾസ് 
AIHSS കണ്ണൂർ  

 
10 /03 /2022 

16.  കൊസർബഗൊഡ ്
ര്ൊജൊസ് 
എച്ച്.എസ്.എസ് 
ന ബലശവര്ം 

10/03/2022 

 

.                
 
 
   
           ബഡൊ. ബജക്ക ് ബജൊൺ  

ബപ് ൊപ്ഗൊം ബകൊ-ഓർഡിബനറ്റർ   
 

 
 

  

    

   


